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ANY XIX

Hi ha una pobresa que ens enriqueix, 
que ens fa ser més millors persones per- 
què ens obre als altres, especialment als 
que passen alguna necessitat, als que 
són més pobres que nosaltres. Aquesta 
és aquella pobresa de què va parlar Jesús  
en el seu sermó a la muntanya: «Jesús pu- 
jà a la muntanya, s’assegué, i se li acos- 
taren els deixebles. Llavors, prenent la  
paraula, començà a instruir-los dient: “Fe- 
liços els pobres en l’esperit: d’ells és el 
Regne de cel”» (Mt 5,1-3). 

Aquests són els que posen la seva con-
fiança no en les riqueses materials, en els  
béns de la terra, sinó només en Déu, i per 
això Jesús els declara feliços, benaurats,  
perquè només quan el nostre cor des-
cansa en Déu pot ser feliç. 

Però hi ha una altra pobresa que fa mal, 
que fa patir, perquè és fruit de la injustí-
cia, de l’egoisme dels homes. Es tracta de 
la manca dels recursos necessaris per a 
viure, d’aquells mitjans necessaris com 
poden ser l’aliment, l’aigua, els medica-
ments i l’atenció mèdica, la calor per pro- 
tegir-se del fred, la manca d’un sostre on 
poder viure amb dignitat. Tots els éssers 
humans tenen dret a aquells elements 
que són necessaris per a la vida. 

És veritat que, els béns materials, que en 
si mateixos no són bons ni dolents, tenen 
però el perill d’atrapar-nos, de dominar el 
nostre cor de tal manera que ens poden  
arribar a convertir en esclaus seus. Sem-
pre en desitgem més i més. 

Malauradament, la trista realitat és que 
una gran part de la humanitat no dispo-
sa del necessari per a viure. Per subsistir! 

I malauradament això es conseqüència 
de la mala distribució dels béns de la ter-
ra d’aquest món. Mala distribució perquè 
uns pocs ens aferrem sovint a aquests 
béns pensant que ens poden donar se-
guretat, i no els sabem compartir amb els  
altres germans. 

El papa Francesc fa uns anys va instituir  
aquesta Jornada, no perquè nosaltres 
puguem solucionar el problema de la po-
bresa en el món, sinó per obrir els nostres  
ulls a aquesta realitat, per remoure un mi- 
ca el nostre interior i perquè siguem ca- 
paços de sortir de la nostra zona de con-
fort i apropar-nos a aquells que no en  
tenen, de confort ni seguretat, i que pot-
ser viuen lluny de nosaltres o potser són 
molt a prop nostre, i nosaltres no ens n’a- 
donem. 

El papa Francesc ens recorda en el seu 
missatge per a la VI Jornada Mundial dels  
Pobres que no fa gaire temps sortíem 
d’una situació de confinament per causa  
de la pandèmia, i aquella experiència 
ens va fer reflexionar a tots sobre la fra- 
gilitat de la vida humana, ens va fer com- 
partir el patiment de moltes persones, 
moltes d’elles properes i conegudes de 
nosaltres. I poc després hem vist també  
com n’és de fràgil la vida amb una guer-
ra en el nostre continent d’Europa, no 
lluny de nosaltres, amb molt de patiment 
també . Però la realitat és que els éssers 
humans ens podem arribar a acostumar 
a tot, el nostre cor s’endureix, i oblidem 
fàcilment el sofriment dels germans. 

En aquest context tan contradictori s’em- 
marca la VI Jornada Mundial dels Po-
bres, amb la invitació —presa de l’apòs-
tol Pau— a tenir la mirada fixa en Jesús, el 
qual «essent ric, es va fer pobre per nos- 
altres, per enriquir-nos amb la seva po-
bresa» (2Co 8,9). En el seu missatge el 
Sant Pare Francesc ens diu:

«Sabem que el problema no són els di- 
ners en si, perquè aquests formen part de  
la vida quotidiana i de les relacions socials 
de les persones. Més aviat, el que hem de  
reflexionar és sobre el valor que tenen els  
diners per a nosaltres: no es pot convertir 
en un absolut, com si fos la finalitat prin- 
cipal. Aquest aferrament impedeix obser- 
var amb realisme la vida de cada dia i 
ennuvola la mirada, impedint veure les 
necessitats dels altres. Res més nociu pot 
esdevenir a un cristià i a una comuni- 
tat que ser enlluernats per l’ídol de la ri-
quesa, que acaba encadenant a una vi-
sió de la vida efímera i fracassada.»

VI Jornada Mundial dels Pobres
« Ell, essent ric, es va fer pobre per vosaltres, perquè us enriquíssiu  
amb la seva pobresa» (2Co 8,9)

CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL
Bisbe de Terrassa
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ENTREVISTA

JOSEP M. MALLARACH

«El cristianisme d’avui té, a casa nostra,  
un repte important, que és el de recu-
perar el vincle espiritual amb la natura;  
aquesta pèrdua, accentuada des de la 
revolució industrial, va possibilitar que 
s’acabessin imposant el materialisme i  
la tecnocràcia, que es troben a la base  
de les tendències autodestructives en les 
quals estem immersos. Afrontar aquest  
repte demana un coratge immens», afir- 
ma Josep M. Mallarach, doctor en biolo gia  
i medi ambient, que ha impartit la lliçó 
inaugural de la Fundació Joan Maragall, 
centrada en aquest tema.

Per què és important recuperar el vin
cle espiritual amb la natura?
Primer: perquè nosaltres també som 
natura, i en depenem mentre vivim; i la  
manca d’aquest vincle causa greus des - 
equilibris en la nostra salut espiritual, 
mental i física. Segon: per viure coherent- 
ment amb els valors evangèlics en la nos- 
tra relació amb la natura, sigui humana  
i no humana. 

Com l’hem de recuperar, per tant?
Transformant tots els aspectes de la nos- 
tra vida que no siguin coherents amb els  
valors evangèlics: assumint la conversió  
ecològica, sortint fora dels ambients ar-
tificials, fent abstinència de tecnologies, 
conreant la pregària a la natura, amb re- 
cers en plena natura; si és possible, sols, 
seguint l’exemple de Jesús, pregant no 
sols pels nostres germans humans, sinó 
també per la resta d’éssers vius, per la 
natura sofrent i maltractada, dedicant 
temps a la seva contemplació silencio-
sa, íntima i agraïda…

Com podem canviar de mentalitat?
El magisteri de l’Església és clar: cal as-
sumir la conversió ecològica amb totes 
les conseqüències —té a veure amb el 
nostre estil de vida i amb tots els àmbits 
on tenim responsabilitats: l’alimentació, 
el vestit, la llar, el transport…—. La credi-
bilitat i la pau interior la dona només un 
testimoni de vida coherent amb els va-
lors que ens sostenen.

Òscar Bardají i Martín

Recuperar  
el vincle  
amb la natura

Es diu Mohamed. Va arribar a la pe-
nínsula, encara adolescent, amb el 
seu pare i un germà. Tot era nou: la 
llengua, els menjars, la vida social... 
«Viu com a immigrant en aquest país:  
jo seré amb tu i et beneiré, ja que a tu  
i als teus descendents us donaré to- 
tes aquestes terres i mantindré el ju- 
rament que vaig fer al teu pare Abra-
ham» (Gn 26,3). Un temps després el 
pare retornà al seu país. Els fills aca-
baren vivint al carrer. Una voluntària 
els posà en contacte amb una insti-
tució d’Església que dedica la seva 
acció a joves immigrants, afavorint  
la seva integració social mitjançant 
un acolliment integral, segons les ne- 
cessitats i demanda de cada per-
sona acollida. L’aprenentatge de la 
llengua, l’habitatge, l’ensenyament, 
l’assessorament per obtenir la docu-
mentació per a una estada legal... en  
són algunes. En Mohamed ara té vint-i- 
dos anys, és un jove profundament 
religiós, fidel a la pregària, servicial,  
participatiu, alegre, una mica reser- 
vat, agradable per conviure. Integrat  
a la nova realitat, sense oblidar el seu  
origen, i frisós per aconseguir la docu- 
mentació que li permeti treballar. 
També preocupat per la seva for-
mació, és alumne d’una escola d’a-
dults.

Sort a tots! Si Déu ho vol!
En el procés d’acompanyament al 

qual s’acollí i que ha seguit amb fide- 
litat, ha arribat el moment de deixar 
el casal i passar a integrar-se en una 
família d’acollida. Aquesta nova fase 
la viurà amb un matrimoni jove, ca-
sats de fa poc que, de forma genero-
sa i compromesa, li han obert la seva 
llar. El dia del comiat va dir als seus 
companys de residència: «Avui deixo  
el casal i vaig a viure amb una família  
d’acollida. He passat aquí sis mesos  
i dono gràcies a Déu i dono gràcies,  
també, als companys i voluntaris i els  
hi demano perdó si he molestat algú.  
I demano a Al·lah per tots vosal tres i  
per la meva nova família. Sort a tots. 
Inch Al·lah!». «Quan un immigrant vin-
gui a instal·lar-se al costat vostre, en 
el vostre país, no l’exploteu» (Lv 19,32). 

Un relat alliçonador i esperançador.  
El servei eficaç de l’entitat que, se-
guint les reiterades invitacions de Je-
sús, acull els pobres i desvalguts i en  
fa vida de cada dia i tasca compar-
tida de servei. La coherència del no-
vell matrimoni a l’hora d’obrir les por-
tes de casa seva i oferir aixopluc i  
escalf humà. La confiança en Déu d’en  
Mohamed que posa l’esperança en la  
seva reiterada pregària al Déu de l’a- 
mor que ens estima i vetlla per tots. 
I Déu passa i torna a passar.

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ

Pobreza y discernimiento

El mensaje del Papa para la VI Jorna- 
da Mundial de los Pobres, que hoy ce- 
lebramos, concluye con el deseo de 
que este día «se convierta en una 
oportunidad de gracia, para hacer 
un examen de conciencia personal  
y comunitario, y preguntarnos si la 
pobreza de Jesucristo es nuestra fiel 
compañera de vida».

En el texto de la segunda carta a los  
corintios «pues conocéis la gracia 
de nuestro Señor Jesucristo, el cual, 
siendo rico, se hizo pobre por voso- 
tros para enriqueceros con su pobre- 
za» (8,9), se basa el título del mensaje  
del Papa, «Jesucristo, se hizo pobre por  
vosotros». Esto nos hace ricos, ¡gran 
paradoja de la vida de fe! 

Sigamos al Señor, partamos «el  
pan de la propia existencia con los 
hermanos y hermanas, empezando 

por los más pequeños, los que care-
cen de lo necesario, para que se cree 
la igualdad, se libere a los pobres  
de la miseria y a los ricos de la vani-
dad». 

En este contexto hemos de leer El li- 
bro de la propia vida, elemento bási-
co del discernimiento según explica 
el Papa en sus catequesis.  

Que María, la del corazón atento, 
nos ayude a conocernos, a caer en la  
cuenta de todo aquello que nos con-
diciona y que limita nuestra libertad.  
A ver con calma si la pobreza de Je-
sucristo ha sido nuestra fiel com- 
pa ñera de vida durante la jornada. 
«Ese paciente trabajo interior nos 
ayuda a integrar todas las dimensio-
nes de nuestra vida y a vivir con au-
tenticidad en la presencia de Dios» 
(5.10.22).

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
14. K Dilluns (lit. hores: 1a setm.)  
[Ap 1,1-5b;2,1-5a / Sl 1 / Lc 18,35-
43]. Sant Serapi, primer màrtir 
mercedari; sant Josep Pignate-
lli, prev. jesuïta; santa Veneran-
da, vg.

15. K Dimarts [Ap 3,1-6.14-22 / Sl  
14 / Lc 19,1-10]. Sant Albert el Gran  
(†1280), bisbe de Ratisbona i 
doctor de l’Església (dominicà),  
patró dels naturalistes. Sant Eu- 
geni, bisbe de Toledo; sant Leo-
pold (s. XII), noble, patró d’Àus-
tria.

16. K Dimecres [Ap 4,1-11 / Sl 150 /  
Lc 19,11-28]. Santa Margarida 
d’Escòcia (†1093), reina, nascu-
da a Hongria; santa Gertrudis  
(1256-1303), vg. cistercenca a  
Helfta; sant Edmon, bisbe; sants  
Roc (Roque) González, Alons Ro- 
dríguez i Joan del Castillo, jesuï- 
tes mrs.

17.  Dijous [Ap 5,1-10 / Sl 149 / Lc 
19,41-44]. Santa Isabel d’Hongria 
(1207-1231), princesa viuda, ser-
venta dels malalts. Sant Grego-
ri Taumaturg, bisbe de Neoce-
sarea (s. III); sant Iscle o Aciscle 
i santa Victòria, germans mrs. a  
Còrdova (303).

18. K Divendres (  Barcelona) 
[Ap 10,8-11 / Sl 118 / Lc 19,45-48]. 
Dedicació de la Catedral. Sant 
Romà, mr.; sant Aureli, mr.; san-
ta Rosa Filipina, primera missio- 
nera del Sagrat Cor.

19. K Dissabte [Ap 11,4-12 / Sl 143 /  
Lc 20,27-40]. Sant Crispí, bisbe 
d’Ècija; sant Faust o Fost, diaca i  
mr.; sant Abdies, profeta (s. V aC).

20.  † Diumenge vinent, XXXVI  
de durant l’any (lit. hores: 2a 
setm.) [2Sa 5,1-3 / Sl 121 / Col 1, 
12-20 / Lc 23,35-43]. Jesucrist, Rei  
de tot el Món. Sants Octavi i  
Adventor, soldats 
mrs.; sant Benig-
ne, bisbe i màrtir  
(s. II); santa Silva,  
vg. i mr.
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COMENTARI

Lectura de la profecia de Malaquies (Ml 3,19-20a)
Vindrà aquell dia abrusador com una fornal. Tots 
els orgullosos i els injustos seran igual que rostoll,  
i aquell dia, quan arribi, els incendiarà, no en deixarà 
ni l’arrel ni la tija, diu el Senyor de l’univers. Però per  
a vosaltres, que venereu el meu nom, sortirà el sol 
de la felicitat, i els seus raigs seran saludables.

Salm responsorial (97)
R. Ve el Senyor a judicar amb raó tots els pobles.
Canteu al Senyor les vostres melodies, / canteu-li 
al so de les cítares; / aclameu el rei, que és el Se-
nyor, / amb trompetes i tocs de corn. R.
Bramula el mar amb tot el que s’hi mou, / el món i  
tots els qui l’habiten; / tots els rius aplaudeixen, /  
i aclamen les muntanyes, / en veure que ve el Se-
nyor / a judicar la terra. R.
Judicarà tot el món amb justícia, / tots els pobles 
amb raó. R.

Lectura de la segona carta de sant Pau  
als cristians de Tessalònica (2Te 3,7-12)
Germans, ja sabeu què heu de fer si voleu imitar- 
nos. Entre vosaltres no vivíem mai desvagats, i a nin- 
gú no demanàvem de franc el pa que menjàvem, 
sinó que ens escarrassàvem treballant nit i dia, per  
no afeixugar ningú dels vostres. No és que no tinguem  
dret a la nostra manutenció, però volíem donar-vos 
un exemple amb la nostra vida, perquè vosaltres 
l’imitéssiu. Recordeu que quan érem entre vosaltres  
us repetíem aquesta regla: «Qui no vulgui treballar 
que no mengi». Us escrivim això perquè sentim dir 
que alguns de vosaltres viuen desvagats i, a més de  
no treballar, es posen on no els demanen. A tots 
aquests, els ordenem i els recomanem en nom de 
Jesucrist, el Senyor, que treballin en pau per gua-
nyar-se el pa que mengen.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  
(Lc 21,5-19)

En aquell temps, alguns parlaven del temple, fent 
notar les seves pedres magnífiques i les ofrenes que  
el decoraven. Jesús digué: «Això que veieu, vindran 
dies que tot serà destruït: no quedarà pedra sobre 
pedra». Llavors li preguntaren: «Mestre, ¿quan serà 
tot això i quin senyal anunciarà que està a punt de  
succeir?»

Jesús respongué: «Estigueu alerta, no us deixeu 
enganyar, perquè vindran molts que s’apropia-
ran el meu nom. Diran: “Soc jo”, i també: “Ja arri-
ba el moment”. Deixeu-los estar; no hi aneu, amb 
ells. I quan sentireu parlar de guerres i de revoltes, 
no us alarmeu. Això ha de succeir primer, però la fi 
no vindrà de seguida». Després els deia: «Una na-
ció prendrà les armes contra una altra, i un regne 
contra un altre regne. Hi haurà grans terratrèmols, 
fams i pestes pertot arreu, passaran fets espanto-
sos i apareixeran al cel grans senyals d’amenaça.

Però abans de tot això se us enduran detinguts, 
us perseguiran, us conduiran a les sinagogues o a 
les presons, us presentaran als tribunals dels reis 
o als governadors, acusats de portar el meu nom. 
Serà una ocasió de donar testimoni. Feu el propòsit 
des d’ara de no preparar-vos la defensa: jo mateix 
us donaré una eloqüència i una saviesa, i cap dels 
vostres acusadors no serà capaç de resistir-la o de 
contradir-la. Sereu traïts fins i tot pels pares, pels 
germans, parents i amics, en mataran alguns de 
vosaltres, i sereu odiats de tothom pel fet de por-
tar el meu nom. Però no es perdrà ni un dels vos-
tres cabells. Sofrint amb constància us guanyareu 
per sempre la vostra vida.»

Lectura de la profecía de Malaquías (Mal 3,19-20a) 
He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el  
que todos los orgullosos y malhechores serán como  
paja; los consumirá el día que está llegando, dice  
el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. 
Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os ilumi-
nará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra.

Salmo responsorial (97)
R. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
Tañed la cítara para el Señor, / suenen los instrumen- 
tos: / con clarines y al son de trompetas, / aclamad al  
Rey y Señor. R.
Retumbe el mar y cuanto contiene, / la tierra y cuan- 
tos la habitan; / aplaudan los ríos,  / aclamen los mon- 
tes. R.
Al Señor, que llega / para regir la tierra. / Regirá el or- 
be con justicia / y los pueblos con rectitud. R.

Lectura de la segunda carta del apóstol  
san Pablo a los Tesalonicenses (2Tes 3,7-12)
Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imi- 
tar nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros sin 
trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino  
que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos  
a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. 

No porque no tuviéramos derecho, sino para da-
ros en nosotros un modelo que imitar. 

Además, cuando estábamos entre vosotros, os 
mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que  
no coma. Porque nos hemos enterado de que al-
gunos viven desordenadamente, sin trabajar, an-
tes bien metiéndose en todo.

A esos les mandarnos y exhortamos, por el Señor  
Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer 
su propio pan.

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
(Lc 21,5-19)

En aquel tiempo, como algunos hablaban del tem-
plo, de lo bellamente adornado que estaba con pie- 
dra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: 

«Esto que contempláis, llegarán días en que no 
quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». 

Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser 
eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está pa- 
ra suceder?». 

Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque mu-
chos vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o 
bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. 
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones,  
no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocu- 
rra primero, pero el fin no será enseguida».

Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo  
y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en  
diversos países, hambres y pestes. Habrá también  
fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. 

Pero antes de todo eso os echarán mano, os per-
seguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cár-
celes, y haciéndoos comparecer ante reyes y gober- 
nadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de  
ocasión para dar testimonio. 

Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que  
preparar vuestra defensa, porque yo os daré pala-
bras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni 
contradecir ningún adversario vuestro. 

Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, 
y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vo- 
sotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pe- 
ro ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con 
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

DIUMENGE X X XI I I  DE DUR ANT L’ANY

Som a les portes d’un nou any cristià. D’a-
quí a quinze dies, el primer diumenge d’Ad-
vent, iniciarem un nou cicle litúrgic en què  
llegirem l’Evangeli de Mateu al llarg dels diu- 
menges.

La temàtica del diumenge XXXIII de durant  
l’any i la del diumenge I d’Advent es donen 
sempre la mà: parlen dels darrers dies i de 
la fi del món present. I, entremig, tenim la 
festa de Crist Rei.

Ara fa gairebé un any, el primer diumen-
ge d’Advent, ja vam llegir Lc 21,25-28.34-36,  
on Jesús ens convidava a la confiança, per- 
què «molt aviat sereu alliberats». Avui lle-
gim la primera part d’aquest llarg discurs 
de Jesús sobre els darrers temps.

Tot arrenca de l’observació que fan a Je- 
sús sobre la magnificència del Temple i de  
les seves construccions. En el fons hi ha una  
complaença per les obres que és capaç de  
fer l’enginy humà. Jesús, però, té una mira-
da més llarga, no veu les coses amb mires 
humanes, sinó que ho contempla amb els 
ulls de Déu. Des de la perspectiva de Déu 
tot té el seu final, perquè no hi ha res que 
sigui etern, llevat d’ell mateix.

Entre els senyals que duen a la fi, Jesús 
esmenta els enganys, les guerres i les re-
voltes, els terratrèmols, les fams i les pestes,  
i senyals al cel i a la terra. Tots aquests ele-
ments formen part de la història del món i 
de la humanitat des de sempre, i duraran  
mentre hi hagi món. No són la fi, sinó pas-
ses cap a la fi de tot.

Jesús s’entreté, sobretot, en descriure les  
persecucions que sobrevindran als seus 
deixebles, abans no arribi la fi de tot. La per- 
secució serà generalitzada i, fins i tot, afec-
tarà l’intern de les famílies. Serà ocasió —diu  
Jesús— de donar testimoni. Davant d’a-
questa situació, Jesús invita a la confian-
ça, ja que ell mateix ens donarà la savie-
sa necessària per resistir als acusadors.  
A més a més, «no es perdrà ni un dels vos-
tres cabells». Els patiments a favor de Jesu- 
crist no es perdran, és a dir, no seran inútils 
davant Déu. I és que, «sofrint amb cons-
tància us guanyareu per sempre la vostra  
vida».

L’Evangeli d’avui ens vol fer conscients 
d’una gran realitat: tot té la seva fi, tant la 
nostra vida personal com la vida del món 
i de la humanitat. Som, però, en mans de 
Déu. La vida cristiana, amb els seus neguits,  
té un sentit per a Déu. Amb confiança i cons- 
tància en les proves caminem vers el Déu 
de la vida eterna.

Confiança  
i constància 
fins a la fi
JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco
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Reunió de preveres de l’Arxiprestat 
Sabadell Nord. El dimecres 3 de no-
vembre, el bisbe Salvador visità i pre- 
sidí la reunió de preveres de l’Arxipres- 
tat Sabadell Nord. A més de tractar 
els punts de l’orde del dia hi hagué un  
diàleg interessant sobre les inquie-
tuds i preocupacions compartides 
amb els mossens.

Trobada de formació de les escoles 
diocesanes i parroquials. El dissabte 
5 de novembre tingué lloc la primera 
trobada de formació d’aquest curs 
per a professors en el Casal de la Vi-
sitació (l’Ametlla del Vallès). La con-
ferència estigué a càrrec de Mn. An-
toni Deulofeu sobre «Ciència i fe: la  
saviesa de la proposta cristiana».  
El bisbe Salvador presidí la missa.

VIDA DIOCESANA

Activitats  
del Sr. Bisbe
Dilluns 14, a les 20.45 h. Presideix 
l’Hora Santa organitzada per Haku-
na a la Parròquia de la Mare de Déu 
del Roser a les Fonts.

Dimecres 16, a les 12 h. Reunió de pre- 
veres i diaques de l’Arxiprestat Saba-
dell Centre-Sud.

Dijous 17, a les 18 h. Beneeix un pis de  
Càritas al barri de Volpelleres de Sant  
Cugat del Vallès. / A les 20 h, celebra 
la missa a la Parròquia de Sant Pere  
d’Octavià (Sant Cugat del Vallès) i be- 
neeix la reforma i ampliació de l’orgue.

Divendres 18, a les 12 h. Presideix la 
reunió d’arxiprestes al Bisbat.

Dissabte 19, les 10 h. Jornada Interdio- 
cesana de Pastoral de la Salut, orga- 
nitzada pel Servei Interdiocesà de 
Pastoral de la Salut (SIPS) al Seminari  
Conciliar de Barcelona. / A les 11 h, 
presentació de la nova edició del Mis- 
sal Romà en llengua catalana a la Ca- 
tedral. / A les 20 h, confirmacions a la  

Parròquia de Santa Maria de Caldes 
de Montbui.

Notícies

90è aniversari de la Parròquia de la  
Sagrada Família de Terrassa. El dis- 
sabte 29, Mons. Salvador Cristau pre- 
sidí la missa a la Parròquia de la Sagra- 
da Família de Terrassa en el seu 90è 
aniversari. Beneí la sala Mn. Josep 
Moncau, en record del primer rector, 
màrtir durant la Guerra Civil. Després 
compartí el dinar de germanor.

Nou ecònom diocesà  
i delegat episcopal 
d’Economia. El dia 1 de  
novembre, Mons. Sal- 
vador Cristau nome-
nà ecònom diocesà i delegat epis-
copal d’Economia el Sr. Pere Alegrí 
Guitart. Succeeix al Sr. Francisco Ortiz 
García que ho era des de l’any 2014. 

Agenda
Cadena de Pregària per les Voca
cions. Durant el mes de novembre, 
els dies 10, 20 i 30, la diòcesi de Terras- 
sa prega per les vocacions. El dijous  
10, doncs, som convidats a fer una 
estona de pregària per les vocacions.  
Es pot comunicar a: www.cadena-
depregaria.cat

Trobada d’adolescents. El divendres 
18 de novembre, a les 18 h, la Delega-
ció de Joventut organitza la primera 
trobada del curs per a adolescents a  
Sant Esteve de Granollers.

Formació de Càritas Diocesana.  
Conferència a càrrec de Guillermo 
Fernández, «Una comunidad que ac- 
túa». Dissabte 19, de 10 a 13 h, a la Par- 
ròquia de Sant Pere Octavià (Sant Cu- 
gat del Vallès). Cal inscripció prèvia. 
Informació: tel. 931 433 984.

Presentació de la nova edició del  
Missal Romà. El dissabte 19 de novem- 
bre, a les 11 h, a la Sala Capitular de la Ca- 
tedral, amb una conferència a càrrec  
de Mn. Joan Baburés, delegat de Litúr-
gia de Girona i coordinador de la tra- 
ducció al català. Són convidats espe- 
cialment els mossens i membres dels  
equips de litúrgia de les parròquies.
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Hay una pobreza que nos enrique-
ce, nos hace ser mejores personas 
porque nos abre a los demás, es-
pecialmente a quienes pasan al- 
guna necesidad, a los que son más 
pobres que nosotros. Ésta es aque-
lla pobreza de la que habló Jesús en  
su sermón en la montaña: «Jesús 
subió a la montaña, se sentó, y se le  
acercaron los discípulos. Entonces, 
tomando la palabra, empezó a ins-
truirlos diciendo: “Dichosos los po-
bres en el espíritu: de ellos es el Rei-
no de los Cielos”» (Mt 5,1-3).

Éstos son los que ponen su con-
fianza no en las riquezas materia- 
les, en los bienes de la tierra, sino  
sólo en Dios, y por eso Jesús los de- 
clara felices, bienaventurados, por- 
que sólo cuando nuestro corazón 
descansa en Dios puede ser feliz.

Pero hay otra pobreza que due-
le, que hace sufrir, porque es fruto 
de la injusticia, del egoísmo de los 
hombres. Se trata de la carencia de  
los recursos necesarios para vivir,  
de aquellos medios necesarios co-

mo pueden ser los alimentos, el 
agua, los medicamentos y la aten- 
ción médica, el calor para proteger- 
se del frío, la falta de un techo donde  
vivir con dignidad. Todos los seres  
humanos tienen derecho a aquellos  
elementos necesarios para la vida.

Ciertamente, los bienes materia- 
les, que en sí mismos no son ni bue- 
nos ni malos, tienen sin embargo el 
peligro de atraparnos, de dominar  
nuestro corazón de tal modo que 
pueden llegar incluso a convertir-
nos en esclavos suyos. Siempre de- 
seamos más y más.

Desgraciadamente, la triste rea-
lidad es que gran parte de la huma- 
nidad no dispone de lo necesario 
para vivir. ¡Para subsistir! Y desgra-
ciadamente esto es consecuencia 
de la mala distribución de los bie-
nes de este mundo. Mala distribu-
ción porque unos pocos nos afe-
rramos a menudo a estos bienes 
pensando que nos pueden dar se-
guridad, y no sabemos compartir-
los con los demás hermanos.

El papa Francisco hace algunos  
años instituyó esta Jornada, no por- 
que nosotros podamos solucionar  
el problema de la pobreza en el  
mundo, sino para abrir nuestros 
ojos a esta realidad, para remover  
un poco nuestro interior y para que  
seamos capaces de salir de nues- 
tra zona de confort y acercarnos a  
aquellos que no tienen ni confort ni 
seguridad, y que quizá viven lejos  
de nosotros o quizá muy cerca de 
nosotros, y no nos damos cuenta  
de ello.

El papa Francisco nos recuerda 
en su mensaje para la VI Jornada  
Mundial de los Pobres que no ha-
ce mucho tiempo salíamos de una  
situación de confinamiento por 
causa de la pandemia, y esa expe-
riencia nos hizo reflexionar a todos 
sobre la fragilidad de la vida huma- 
na, nos hizo compartir el sufrimien-
to de muchas personas, muchas de  
ellas conocidas de nosotros. Y poco  
después hemos visto también lo 
frágil que es la vida con una gue- 

rra en nuestro mismo continente  
de Europa, no muy lejos de noso- 
tros, con mucho sufrimiento tam-
bién. Pero la realidad es que los 
seres humanos podemos llegar a 
acostumbrarnos a todo, nuestro  
corazón se endurece y olvidamos 
fácilmente el sufrimiento de los her- 
manos.

En este contexto tan contradicto-
rio se enmarca la VI Jornada Mun-
dial de los Pobres, con la invitación 
—tomada del apóstol Pablo— a te-
ner la mirada fija en Jesús, el cual 
«siendo rico, se hizo pobre por no- 
sotros, para enriquecernos con su 
pobreza» (2Co 8,9). En su mensaje el  
Santo Padre Francisco nos dice:

«Sabemos que el problema no es 
el dinero en sí, porque éste forma 
parte de la vida cotidiana y de las 
relaciones sociales de las perso-
nas. Más bien, lo que debemos re-
flexionar es sobre el valor que tiene 
el dinero para nosotros: no puede 
convertirse en un absoluto, como 
si fuera la finalidad principal. Este 
apego impide observar con realis- 
mo la vida de cada día y nubla la 
mirada, impidiendo ver las necesi-
dades de los demás. No hay nada  
más nocivo para un cristiano y para  
una comunidad que ser deslum-
brados por el ídolo de la riqueza, que  
acaba encadenando a una visión 
de la vida efímera y fracasada.»

VI Jornada Mundial de los Pobres
«Él, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza» (2Co 8,9)
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